WNIOSEK
NA ZDJĘCIE I/LUB* TRANSPORT I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW
ZAWIERAJACYCH AZBEST
dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w ramach zadania:
„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Halinów”
planowanego do realizacji w ramach środków WFOŚiGW
Wnioskodawca
Imię i nazwisko: ...............................................................................................................................................
Adres zamieszkania: ........................................................................................................................................
Telefon kontaktowy: ......................................................................................................................................
PESEL: ............................................................................................................................................................
NIP: .................................................................................................................................................................
Adres nieruchomości, w której znajduje się azbest: ........................................................................................
Nr ewidencyjny działki, na której znajduje się azbest: ....................................................................................
Imię i nazwisko współwłaściciela: ..............................................................................................................
Adres zamieszkania: .......................................................................................................................................

Dane o zadaniu

•

Ilość odpadów zawierających azbest: ................................ (m2 ) składowana na stosie.

•

Ilość płyt azbestowo- cementowych planowanych do demontażu wraz z podaniem rodzaju budynku:

−
−
−

*

budynek mieszkalny …………………….(m2 )
2

budynek gospodarczy…………………….(m

*
)*

inny: ....................................... (m2 ) *

Rodzaj odpadów: eternit falisty/płyty karo *………………………………………………………………..
Planowany termin realizacji zadania: ...............................................................................................................
Potwierdzam(y) prawidłowość danych podanych we wniosku.
…………………….., dnia ...........................

.....................................................
(podpis)

Do wniosku załączam:
1. Ocenę stanu możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
2. Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.
3. Oświadczenie o odtworzeniu elementów budowlanych w miejscu zdjętych z własnych środków. *
4. Ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością/ oświadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. *
5. Oświadczenie dot. zdjęcia wyrobów zawierających azbest przed 1995r* (w przypadku „stosów”) *

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do wniosku

OCENA
stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
.............................................................................................................................................................
Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:
.............................................................................................................................................................
Rodzaj zabudowy1): ............................................................................................................................
Numer działki ewidencyjnej2): ............................................................................................................
Numer obrębu ewidencyjnego2): .........................................................................................................
Nazwa, rodzaj wyrobu3): .....................................................................................................................
Ilość wyrobów4): .................................................................................................................................
Data sporządzenia poprzedniej oceny5): .............................................................................................
Grupa/ nr

Rodzaj i stan wyrobu

Punkty

I

Sposób zastosowania azbestu

a

Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)

b

Tynk zawierający azbest

c

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m )

d

Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)

II

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

a

Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien

b

Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien

c

Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach

d

Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń

III

30
30
3

10

60
30
15
0

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

a

Wyrób jest przedmiotem jakichś prac

b

Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)

c

Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne

d

Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne

e

Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne

IV

25

30
15
10
10
0

Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych

a

Bezpośrednio w pomieszczeniu

b

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem

c

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)

d

Na zewnątrz obiektu (np. tynk)

30
25
25
20

Ocena

e
f

Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)

10

Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub
poza szczelnym kanałem wentylacyjnym

g

Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)

V

Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej

a

Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców

b

Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)

c

Czasowe (np. domki rekreacyjne)

d

Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)

e

5
0

40
30
15
5

Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z
użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)

0

SUMA PUNKTÓW OCENY
STOPIEŃ PILNOŚCI

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać, co najmniej jedną pozycję. Jeśli w
grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy
uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów
pozwala określić stopień pilności:
Stopień pilności I
od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II
od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat
.....................................................
Oceniający
(nazwisko i imię)

.................................................
Właściciel/Zarządca
(podpis)

....................................................
(miejscowość, data)

................................................
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:
1)
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
2)
Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
3)
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
rury i złącza azbestowo-cementowe,
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
szczeliwa azbestowe,
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
papier, tektura,
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
4)
Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).
5)
Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

Załącznik nr 2 do wniosku

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)
1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Rodzaj zabudowy3): .....................................................................................................................
4. Numer działki ewidencyjnej4): ....................................................................................................
5. Numer obrębu ewidencyjnego4): .................................................................................................
6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): .............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
7. Ilość posiadanych wyrobów6): ....................................................................................................
8. Stopień pilności7): .......................................................................................................................
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):
a) nazwa i numer dokumentu: ....................................................................................................
b) data ostatniej aktualizacji: ......................................................................................................
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ................................................................................
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6):
.....................................................................................................................................................
....................................
(podpis)
data .......................................
__
1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.
Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość,
ulica, numer nieruchomości.
Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.
Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.
Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o
zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania
wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).
Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w
którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub
urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik nr 3 do wniosku

………………………………, dnia ...........................

…………………………….
…………………………….
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy)

…………………………….
(Adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że odtworzę elementy budowlane w miejscu zdjętych azbestowych
z środków własnych.

.....................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
Ja niżej podpisany(a)1 ............................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia w
imieniu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę)

Legitymujący się dowodem osobistym nr ........................................................................................................
wydanym przez .................................................................................................................................................
urodzony(a) dnia ............................................. w ............................................................................................
zamieszkały(a)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
(adres)
po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka(i) nr ............................................................... w obrębie ewidencyjnym
................................................... na cele budowlane, wynikające z tytułu:
1) własności,
2) współwłasności ....................................................................................................................................
(wskazanie współwłaścicieli imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

3)
4)
5)
6)

7)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie robót budowlanych objętych wnioskiem z
dnia ..................................................
użytkowania wieczystego......................................................................................................................
trwałego zarządu2 ................................................................................................................................
ograniczonego prawa rzeczowego2 ......................................................................................................
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonania robót i obiektów
budowlanych2 ..................................................................................................... wynikające z
następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane3 ...................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ..................................... do reprezentowania osoby
prawnej ..............................................................................................................................................................
(nazwa i adres osoby prawnej)

upoważniające mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu4.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

............................................................
miejscowość, data

................................................
podpis

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz
ich dane.
2
Należy wskazać właściciela nieruchomości.
3
Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .
4
Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.
1

…………………….., dnia ...........................

…………………………….
…………………………….
(Imię i nazwisko Wnioskodawcy)

…………………………….
(Adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym, oświadczam/y się, że płyty azbestowo-cementowe stanowiące
pokrycie

dachowe

budynku/ów

znajdujących

się

na

nieruchomości

………………………………………………., a zgłoszonych wnioskiem do Urzędu
Miejskiego w Halinowie o transport i unieszkodliwienie tzw. eternitu - zdjęte zostały
przed 1 stycznia 1995 roku, tj. przed wejściem w życie przepisów dot. konieczności
zgłoszenia zamiaru wymiany pokrycia dachowego. Wobec powyższego w terminie,
powyżej ww. daty nie była wymagana „ocena stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
.
…..............................................................
(czytelny podpis i pesel Wnioskodawcy)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Warszawie

Ja, niżej podpisany ............................................., legitymujący się dowodem osobistym
Nr……………………………….,

wydanym

przez………………………………………………..

będący właścicielem nieruchomości / osobą posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości
działka nr ewid. …………, obręb ………….., gm. Halinów, na której będzie realizowane zadanie
pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów”
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku oraz
załącznikach do wniosku składanym przez Gminę Halinów o dofinansowanie w formie dotacji
zadania z zakresu ochrony ziemi – Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Halinów, dla potrzeb niezbędnych do jego rozpatrzenia przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.

Informacja dla Wnioskodawców:
1. administratorem danych osobowych jest:
Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00- 893 Warszawa
2. dane będą przetwarzane do celów rozpatrzenia wniosku przez Fundusz,
3. podanie danych osobowych będzie dobrowolne,
4. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

………………………………
(miejscowość, data i podpis)

......................................................
Pieczątka firmowa Wnioskodawcy
lub Imię i Nazwisko

…………………..
miejscowość, data

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) pomoc udzielana przez Państwo przedsiębiorcy
podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące
przesłanki:
• jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
• udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa
albo produkcję określonych towarów),
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między
Państwami Członkowskimi UE.
W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy
do czynienia z pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Proszę wypełnić poniższe punkty (należy wypełnić po zapoznaniu się z interpretacją występowania poszczególnych przesłanek
znajdującym się w ostatniej części niniejszego dokumentu)

:

1. Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa
konkurencji
(tj. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku)?
 TAK

 NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………
Czy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa
konkurencji
(tj. czy świadczy usługi lub oferuje towary na rynku) w sektorze?
 ROLNICTWA

 RYBOŁÓWSTWA TRANSPORTU

 INNY

2. Czy planowane przedsięwzięcie związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą
w rozumieniu unijnego prawa konkurencji?
 TAK

 NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 2, czy w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej Wnioskodawca spotyka się z konkurencją lub konkurencja taka może wystąpić
(czy podobną działalność na rynku prowadzą lub mogłyby prowadzić inne podmioty)?
 TAK

 NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Czy wnioskowane dofinansowanie wpłynie lub może wpłynąć na wymianę handlową między
Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej?
 TAK

 NIE

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, proszę podać szczegółowe uzasadnienie.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…….…………………………………………………………………………
(podpisy i pieczątki osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy)

Oświadczam, że wnioskowane dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania
pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Halinów” nie spełnia co
najmniej jednej z przesłanek wymienionych w ppkt 1 – 4 powyżej, a zatem nie stanowi pomocy
publicznej, o której mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

………………………………………………………………………………………..
podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy
Niepodpisanie oświadczenia w ramce oznacza, iż wnioskowane dofinansowanie będzie stanowić
pomoc publiczną, a Wnioskodawca winien wypełnić odpowiedni wniosek o udzielenie pomocy
publicznej znajdujący się na stronie internetowej Funduszu w zakładce POMOC PUBLICZNA.

POMOC PUBLICZNA
część wniosku wypełniana w przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie spełnia przesłanki
określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dawny art. 87 ust. 1
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) i tym samym stanowi pomoc publiczną
Należy zaznaczyć rodzaj pomocy, o jaką ubiega się Wnioskodawca
I.

Regionalna pomoc publiczna

II.

Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska

III.

Pomoc de minimis

IV.

Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie w zakładce POMOC PUBLICZNA znajdują się
odpowiednie załączniki, które należy wypełnić, podzielone ze względu na konkretny rodzaj
pomocy.
UWAGA!!!
Analizując spełnienie przesłanek wymienionych na wstępie, należy interpretować je w sposób
następujący:
1) Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji rozumiana jest bardzo szeroko,
jako oferowanie na rynku towarów bądź świadczenie na nim usług. Należy zwrócić uwagę, że
zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej), ponieważ nie wymaga się aby działalność miała charakter
zarobkowy, czy była prowadzona
w sposób zorganizowany lub ciągły.
Przedsiębiorca to każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, niezależnie od jego
formy prawnej i źródeł jego finansowania. Co więcej, nie ma znaczenia, czy jest to podmiot
nastawiony na zysk czy też nie (non-profit organisation – np. orzeczenie ETS z dnia 21
września 1999 r. w sprawie Albany C-67/96). Przedsiębiorcą może być więc również
stowarzyszenie czy fundacja, które nie działają z zamiarem osiągania zysku. Należy podkreślić,
iż przepisy prawa unijnego znajdują zastosowanie także w odniesieniu do podmiotów sektora
publicznego prowadzących działalność gospodarczą, np. spółek jednostek samorządu
terytorialnego, a nawet samych jednostek samorządu terytorialnego.
W punkcie tym należy zatem wziąć pod uwagę, czy Wnioskodawca prowadzi taką działalność,
która może generalnie podlegać normalnym zasadom gry rynkowej (nawet jeśli w konkretnych
warunkach motyw zysku jest wyłączony).
Jeżeli Wnioskodawca w podpunkcie 1 zaznaczył „NIE” i właściwie uzasadnił kwalifikację,
wówczas
w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli nie prowadzi działalności
gospodarczej
w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, nie występuje groźba zakłócenia konkurencji.
2) Wnioskodawca może prowadzić zarówno działalność gospodarczą, jak i inną działalność,
niebędącą działalnością gospodarczą (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji). Jeżeli ubiega
się o dofinansowanie działalności nie będącej działalnością gospodarczą, wówczas możliwe jest
wskazanie w tym podpunkcie „NIE”, pod warunkiem, że oba rodzaje działalności, ich koszty

i finansowanie można wyraźnie rozdzielić (np. na podstawie sprawozdań finansowych).
Jeżeli Wnioskodawca w podpunkcie 2 zaznaczył „NIE” i właściwie uzasadnił kwalifikację,
wówczas
w kolejnych podpunktach zaznacza również „NIE”, gdyż jeśli dofinansowanie dotyczy
działalności nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji,
nie występuje groźba zakłócenia konkurencji.
3) Wsparcie stanowi pomoc publiczną, o ile przynajmniej potencjalnie wpływa na konkurencję.
Należy zauważyć, iż istotne jest nie tylko faktyczne występowanie konkurencji, ale nawet
możliwość jej wystąpienia. Pod pojęciem konkurenta należy rozumieć podmiot, który oferuje na
rynku towary lub usługi podobne (mogące stanowić substytut) do towarów lub usług
oferowanych przez Wnioskodawcę.
W przypadku gdy na rynku istnieje potencjalna lub faktyczna konkurencja, wnioskowane
dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(ze względu na jego preferencyjny charakter) będzie groziło zakłóceniem konkurencji.
4) Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, musi ono – choćby potencjalnie – oddziaływać
na handel
(tj. na przepływ towarów lub usług) pomiędzy poszczególnymi (przynajmniej dwoma)
Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej. Jeżeli Wnioskodawca, w zakresie
przedsięwzięcia objętego wnioskiem, działa na rynku, na którym istnieje (lub mogłaby wystąpić)
konkurencja, wnioskowane dofinansowanie
z zasady będzie miało potencjalny wpływ na wymianę handlową pomiędzy Państwami
Członkowskimi Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż nie ma znaczenia fakt, że
Wnioskodawca faktycznie nie uczestniczy
w tej wymianie, tj. np. nie eksportuje towarów na rynki innych Państw Członkowskich ani na
rynki państw spoza Unii Europejskiej.
Jeżeli nie jest spełniony co najmniej jeden z warunków wymienionych w podpunktach 1-4, (co
najmniej raz zaznaczono „NIE”, z właściwym uzasadnieniem), wówczas wnioskowane
dofinansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej. W takiej sytuacji, Wnioskodawca
podpisuje Oświadczenie znajdujące się pod podpunktami.
W przypadku, gdy wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną (w każdym
podpunkcie zaznaczono „TAK”), Wnioskodawca nie podpisuje Oświadczenia (w ramce), winien
natomiast wypełnić odpowiedni wniosek o udzielenie pomocy publicznej.

